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Inleiding: Het hart van True You 

True You is een project voor jongvolwassen christenen.  

Met dit project willen we hen uitdagen om ECHT te zijn. Om midden in deze wereld een verschil te durven 
maken! Een voorbeeld voor anderen door te leven in de waarheid en vrijheid. 

Sinds Mei 2010 draait het project op verschillende plaatsen (Groningen, Amersfoort, Zwolle). Dit plan is de 
uitwerking van de passie om zoveel mogelijk jonge vrouwen een ander geluid te laten horen. We bieden hen 
projecten, workshops en spreekbeurten aan. 

Ik wens u veel plezier in het lezen van dit plan! 

Be blessed to be a blessing, 
Nadine de Goede 

Soest 
Maart 2012 
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“Mooi vond ik het dat deze cursus 
alleen met vrouwen was, herkenbare 
issues, geen excuses of compromissen 
om altijd maar te vechten voor hoe je 
denkt te moeten zijn, maar gewoon 
zijn zoals je bedoeld bent om te zijn 
door God... namelijk om te schitteren 
als een ster J ”  (deelneemster) 

 

1. Het bruisende hart 

Het bruisende hart staat bij True You voor de passie die onze harten raakt om jonge mensen te raken met Gods 
Waarheid in hun leven. We hebben het verlangen om Gods Waarheid te delen en jongvolwassenen uit te 
dagen op zoek te gaan naar het doel in hun leven. Wat zij geloven over God en zichzelf.  

“You will know the TRUTH and the TRUTH will set you FREE.”  

1.1 Doelgroep 
True You richt zich op de doelgroep jongvolwassenen in de leeftijd van 18-30 jaar. True You beschouwt hen als 
een ‘zoekende doelgroep’. Jongvolwassenen zijn beland in een nieuwe, belangrijke fase van hun leven. Zij laten 
een periode achter zich waarin ouders en de oude vertrouwde vriendengroep vaak invloed heeft gehad op en 
beslissingen heeft gemaakt over hun leven. Nu wordt van de jong volwassenen verwacht dat zij dit zelf gaan 
doen. Zij komen op eigen benen te staan. Na de middelbare school beginnen ze met een studie of stappen ze 
de werkvloer op. Een spannend en nieuw avontuur met vooral veel keuze’s die gemaakt moeten worden. Een 
periode in het leven die een groot deel van hun toekomst in het leven zal bepalen. Maar vooral ook een 
periode waarin zij hun persoonlijkheid zullen ontwikkelen.  

Vragen als: ‘Waar sta ik eigenlijk voor? Wat vind ik daar zelf van? Wil ik dit wel? Waarom doe ik dit wel of niet? 
Wat wil ik met mijn leven?’ zijn dagelijkse kost. Jongvolwassenen worden uitgedaagd om zelf een mening te 
vormen, een standpunt in te nemen en beslissingen te nemen. ‘Wie ben ik?’  

Voor de christelijke jong volwassenen komen daar nog meer vragen bij. Vragen met betrekking tot de kerk, de 
eigen relatie met God en de rol als christen binnen de ‘nieuwe’ omgeving.  

True You deelt de groep jonge volwassenen op in drie doelgroepen: 

� Young Women 
� Young Men 
� Coaches 

 
True You Project: Young Women 
True You zich hoofdzakelijk op de groep Young Women. 
Dit is de groep jonge vrouwen tussen de 18-30+ jaar. De weg van 
meisje naar vrouw is een uitdagende weg vol verrassingen, 
hoogte en dieptepunten, veranderingen en leuke ontdekkingen. 
En daarin wil True You graag met de Young Woman 
meewandelen. Niet alleen theoretisch, maar juist heel praktisch! 
Als jonge vrouw die God wil kennen en met Hem wil leven, hoe 
doe je dat vandaag de dag? 
 
True You gelooft dat wanneer vrouwen  de positie zullen innemen en identiteit zullen aannemen die God hen 
heeft geschonken, zij als vrouw meer tot hun bestemming zullen komen. Daarmee zal er ook voor de man weer 
ruimte zijn om zijn positie in te kunnen nemen binnen deze maatschappij, een gezin of relatie. Om de man te 
zijn zoals God hem bedoelde. True You ziet dat het innemen van Gods positie voor zowel man als vrouw, 
scheve en gebroken relaties weer kan herstellen. 
 
Young Men & Coaches 
Sporadisch werken wij met de doelgroep Young Men en Coaches. Hierbij valt te denken aan het organiseren 
van workshops voor mannen en vrouwen samen. Daarnaast helpen wij een aantal van onze deelneemsters in 
het zoeken naar een christelijke coach, wanneer zij ons hierom vragen. We hebben nog geen specifiek project 
voor deze twee doelgroepen. Dit aanbod hopen we in de toekomst uit te breiden.  
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Deelneemsters True You Amersfoort 

1.2 Visie 

True You wil jongvolwassenen op een relaxte, persoonlijke en aantrekkelijke manier de kracht van Gods 
Waarheid in hun leven laten ervaren. Dit doen wij vanuit Bijbelse principes. Hierin laten we zien dat Gods 
Waarheid niet ouderwets of achterhaald is. Maar juist heel krachtig, ook vandaag de dag. We willen God laten 
zien aan een generatie die zoekt naar echtheid, zekerheid en waarheid. 

Uitdaging tot een aantrekkelijke levensstijl: “het zout der aarde” 
Wij geloven dat verandering van het zelfbeeld van een individu een grote impact heeft op het leven en de 
levensstijl van een individu. Daarnaast zal een positief zelfbeeld zeker invloed hebben op de omgeving van het 
individu. Wij willen de jong volwassenen uitdagen een verschil te maken in deze wereld. 
 

1.3 Doelstellingen 
True You heeft als doel jongvolwassenen uit te dagen in hun leven: op zoek naar God en zichzelf. Wij helpen 
hen stappen te zetten in hun geloofsleven en zo dichter naar God te groeien. Om zo te groeien in wie zij zijn in 
deze wereld en een aantrekkelijke levensstijl uit te stralen naar hun vrienden, familie en omgeving. 

1.3.1 Het actuele beleid 

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal: 

o Ondersteuning bieden aan jongvolwassenen in hun zoektocht naar God en zichzelf. 
o Jongvolwassenen bereiken door het ontwikkelen en aanbieden van uitdagende projecten, workshops en 

spreekbeurten. 
o Jongvolwassenen bewust maken van de vrijheid die zij hebben in het maken van keuze’s over hun leven en 

geloofsleven. En bewust maken van de invloed die deze keuze’s kunnen hebben op hun toekomst. 
o Jongvolwassen christenen een plek van ontmoeting bieden.  
o Ondersteuning bij het zoeken naar een eigen plek in een kerk, bij een coach, een groep. 
 

1.4 Werkzaamheden 
True You project: Young Women 
True You heeft een project ontwikkeld voor de doelgroep 
Young Women. Dit is haar hoofdactiviteit. Tijdens dit project 
gaan we met een groep vrouwen (10-20 deelneemsters) aan 
de hand van verschillende allerdaagse thema’s op zoek naar 
Gods Waarheid voor de vrouw in deze wereld. De avonden 
duren ongeveer 2 uur en worden ingevuld met een 
afwisseling van spreekbeurten, filmpjes, tijd van zelfreflectie, 
creatieve opdrachten en praatsessies in smallgroups. Dit 
project heeft in 2010 & 2011 in Amersfoort, Zwolle en 
Groningen plaatsgevonden en zal in 2012 uitgebreid worden 
naar meer steden. 
 
 
Workshops & Spreekbeurten 
Op uitnodiging verzorgen wij workshops en spreekbeurten voor verschillende doelgroepen. Deze workshops en 
spreekbeurten gaan over uiteenlopende onderwerpen.  

Innovatie & Ontwikkeling 
Om op de hoogte te blijven van ‘wat er speelt’ bij onze doelgroep zullen we ons materiaal telkens up-to-date 
moeten houden. Hiervoor zal het materiaal regelmatig worden aangepast. True You duikt hiervoor regelmatig 
in literatuur over onderwerpen die aansluiting vinden bij het huidige aanbod. 
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Contacten & Samenwerking 
Samen sta je sterkt! True You gelooft niet in concurrentie, maar zoekt graag naar mogelijkheden om samen 
met anderen onze doelgroep te bereiken. Daarvoor zijn wij continue op zoek naar gepassioneerde mensen die 
een hart hebben voor onze doelgroep en een bijdrage zouden kunnen leveren aan het bereiken van de 
doelgroep. Hierdoor vindt er samenwerking plaats met andere organisaties en is netwerken een belangrijk 
onderdeel van onze werkzaamheden.  

Voorbeeld van partnerstichtingen zijn:  
BU Together.  
Marije van den Berg 
www.butogether.nl  
 
Sestra Vrouw 
Anne Westerduin 
www.sestravrouw.nl  
 
1.5 Stichting True You 

True You staat sinds januari 2012 ingeschreven als Stichting bij de Kamer van Koophandel. Naar verwachting zal 
het bereik en het werk van True You in 2012 groeien. Hiermee groeit ook de vraag naar financiële middelen die 
nodig zijn om het werk te kunnen doen. Om dit proces in goede banen te leiden is gekozen om het project als 
Stichting in te schrijven. Daarnaast wordt er in verband met te verwachten schenkingen een ANBI registratie 
aangevraagd. 
 

1.6 Droom voor de Toekomst 

In 2012 wil True You minimaal 7 Young Women projecten draaien in verschillende grote steden in Nederland. 
Daarnaast zullen we op zoek gaan naar mogelijkheden om ook andere, nieuwe steden te bereiken met het 
Young Women project. In 2013 hopen wij het aantal projecten uit te breiden naar minimaal 10. Daarvoor zal 
True You zich bezig gaan houden met het trainen van nieuwe trainsters om hen te leren het project te leiden. 

Een droom voor de toekomst is om ook een project te ontwikkelen voor Young Men. Hiervoor is True You op 
zoek naar mannen die zich geroepen voelen deze taak op zich te nemen.  

Daarnaast ervaart True You onder de doelgroep jongvolwassenen een enorme vraag naar een persoonlijke 
coach. Iemand waarmee jongvolwassenen zo af en toe kunnen sparren over hun dagelijkse leven. Deze zijn 
voor de doelgroep zelf moeilijk te vinden. True You wil hiervoor in samenwerking met verschillende 
organisaties een coaching-platform creëren, waar studenten en coaches elkaar kunnen vinden.  

Reactie van één van de deelneemsters:  

“Van True You heb ik genoten. Het heeft mijn leven en besef van identiteit in Jezus verrijkt. De opzet van de 
cursus is perfect en de stof om mee aan het werk te gaan is inspirerend.”  
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2. True You project 

Hieronder volgt de uitwerking van het True You Project. Dit is de kernactiviteit van True You. Momenteel is dit 
project ontwikkeld voor de doelgroep Young Women. Het True You Project is in Mei 2010 als pilot project 
gestart in Amersfoort. Dit was een succes. Na dit succes is het project in 2011 op uitnodiging ook naar 
Groningen en Zwolle gehaald. In 2011 heeft het project in totaal 4 keer plaatsgevonden. Ook is het True You 
project in Malawi en Thailand ingezet ter versterking van de identiteit, eigenwaarde en positie van vrouwen 
daar.  

2.1 Inhoud 

2.1.1 Lesmethode 
Het True You Project is een serie van 8 avonden waarin we aan de hand van allerdaagse onderwerpen op zoek 
gaan naar wat de Bijbel ons hierover vertelt. True You werkt aan de hand van de volgende drie pijlers. 
 
1. De waarheid: Gods Woord als werktuig 
We laten deelneemsters aan de slag gaan met de vraag wat zij nou écht geloven. Wat zij nou écht geloven over 
God, maar ook over wie zij zelf zijn. Tijdens de avonden wordt de Bijbel als basis gebruikt voor deze zoektocht. 
2. Praktisch maken (Actie!) 
Om ook daadwerkelijk te ontdekken of Gods Waarheid écht is gaan de deelneemsters met verschillende 
praktische opdrachten aan de slag. True You wil zo de deelneemsters zelf Gods Waarheid op verschillende 
manieren laten ervaren. Zodat het ook daadwerkelijk Waarheid wordt in hun eigen leven. Een eigen keuze. 
3. Niet op zoek naar leugens, maar focus op de waarheid. 
Vaak zijn we dingen gaan geloven die we helemaal niet willen geloven of gedrag gaan ontwikkelen dat we 
helemaal niet hadden willen ontwikkelen. (=leugen) Tijdens het project ligt de focus niet op het gedrag of de 
gedachten die we niet willen, maar juist op het doel: de Waarheid waar we naar op zoek zijn.  
 
2.1.2 Opbouw van de avonden 
De opbouw van elke avond is als volgt. 
 
1. Introductie van het thema en terugblik op de vorige week. 
2. Spreekbeurt over het thema. 
3. Moment van individuele reflectie voor de deelneemsters naar aanleiding van de spreekbeurt. 
4. Creatieve / Actieve opdracht als uitwerking van het thema. 
5. Smallgroup: in kleine groepjes praten de deelneemsters verder over het thema. 
6. Afsluiting. 
 
2.1.3 Thema’s 
 
1. Back to Eden: We beginnen bij het begin. Het Scheppingsverhaal uit de Bijbel. 
2. God is God: Wat geloof jij nou écht over God? En hoe zie je dit terug in jou leven? 
3. Jij bent jij: Wie ben jij? 
4. Jij hebt de keuze: Deelneemsters worden bewust over de vrije wil die ze hebben om wel of niet te geloven. 
5. Mannen & Relaties: Hoe neem jij als vrouw jouw positie in, in een gezonde relatie of vriendschap? 
6. Emoties & Gedachten: Op welke voet leef jij met jouw emoties en gedachten?  
7. Prioriteiten & Omstandigheden: In hoeverre hebben deze twee invloed op wie jij bent? 
8. The TRUTH that sets Free!: Afsluitende avond, belangrijkste lessen worden gedeeld met elkaar. 
9. Pure Vrijheid (optioneel): Over grenzen en seksualiteit.Afhankelijk van de groep en trainster. 



 

 

Beleidsplan True You 2012.doc 

8 

2.2 Financiering  
2.2.1 De kosten 
Bij het opzetten van een project worden kosten gemaakt. De minimale kosten voor één project zijn: €200,- (ook 
afhankelijk van het aantal deelneemsters). Mogelijke kosten voor de huur van een ruimte en beamer maken de 
prijs ook hoger. Een uitwerking van deze kosten vindt u in bijlage 1. 
 
2.2.2 Deelnemersbijdrage 
Voor deelname aan het project vraagt True You geen verplichte deelnemersbijdrage. Hier heeft zij bewust 
voor gekozen om de toegang van het project zo laagdrempelig mogelijk te houden. Daarnaast zijn de meeste 
deelneemsters tot nu toe student. Wel vraagt True You na afloop van het project een vrijwillige bijdrage. 
Deelneemsters kunnen zelf beslissen of zij een bijdrage willen leveren aan de voortgang van het project.  
 
De financiële bijdrage die de deelneemsters leveren is niet altijd kostendekkend. Omdat True You groeit zullen 
we op andere manieren financiële middelen moeten werven. Hierover leest u meer in hoofdstuk 3.  
 

2.3 Locaties 
Het True You Project is als pilot begonnen in Amersfoort. Daarna is het op uitnodiging naar Groningen en 
Zwolle gehaald. Ook is het True You project in Malawi en Thailand ingezet ter versterking van de identiteit, 
eigenwaarde en positie van vrouwen daar. Voor 2012 staan de volgende steden in de planning: Amersfoort, 
Alblasserdam, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Wageningen en Zwolle. 
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3. Fondsen  

3.1 Rechtsvorm: Stichting True You 
True You is een stichting en is ingeschreven te Soest onder KvK-nummer 54314674 als de Stichting True You, 
adres Braamweg 91, 3768 CE te Soest.  
 
Het bestuur bestaat uit  
Nadine Simone de Goede : voorzitter  
Jiske Rhodé Wessels : penningmeester 
Joëlle Sharon de Goede : secretaris 
Het voorzitterschap is in handen van N.S. de Goede, Braamweg 91, 3768 CE te Soest.  
 
Het RISN nummer van de stichting is 851254858. 
En heeft als SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties. 
 
Contacten met de stichting verlopen via het bestuur: info@trueyouproject.nl of Stichting True You, Braamweg 
91, 3768 CE te Soest. 
 
ANBI registratie 
Om de giften belasting aftrekbaar te maken, is het van belang dat er een ANBI registratie wordt aangevraagd.  
 

3.2 Werving 
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige en directe manier. Zoals tijdens contacten met vrienden, 
relaties en kerken. Ook de (ex)deelnemers aan projecten en workshops en andere betrokken partners zullen 
benaderd worden voor de werving van financiën.  

 
3.3 Beheer 

De fondsen van True You zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting True You (ingeschreven te Soest 
onder KvK-nummer 54314674). De stichting beheert rekening 575412631 (ABN AMRO Bank, op naam van 
Stichting True You, Soest). 
 
Jaarlijks verwachten we een paar duizend euro te werven. Deze worden zo direct mogelijk besteed aan de True 
You projecten. (Zie ook Bijlage 1: Kostenplaatje True You Project). Indirecte kosten zijn minimaal (indicatie 200 
euro) en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving 
kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties.  
 

3.4 Besteding 
De besteding van financiële middelen gebeurt zo veel als mogelijk in overleg met het gehele bestuur van 
Stichting True You. De fondsen worden zo effectief mogelijk ingezet om de kosten van de True You projecten te 
dekken. De financiële middelen zullen worden besteed aan materialen en zaalhuur tijdens het project. Een 
uitgebreid overzicht hiervan vindt u in Bijlage 1: Kostenplaatje True You Project.  



 

 

Beleidsplan True You 2012.doc 

10 

Bijlage 1: Kostenplaatje True You Project.  
gebaseerd op 15-20 deelneemsters   
   
   Bedrag €   
Algemeen    
Zaalhuur (8x30 - optioneel)  €    240,00   
Beamer  x   
Journal  €     20,00   
Werkboek True You  €     10,00   
Werkboek True You - bijlagen  €     10,00   
True You USB Stick  €       7,00   
Eva’s dagboek  €     10,00   
Memorizers   €     15,00   
Opbergbox (38 liter)  €     10,00   
Totaal koffie/thee & koek  €     40,00   
     
Avond 1  x   
     
Avond 2    
A3 papier  €       2,00   
Wasco krijt /verf  €       5,00   
     
Avond 3    
Spiegeltjes  €     20,00   
Watervaste stift  €       4,00   
Waarheden op papier  €       2,00   
     
Avond 4    
Lint / Touw / schaar  €       5,00   
Hart (gekleurd papier)  €       2,00   
     
Avond 5    
A3 papier  x   
Lijm  €       5,00   
     
Avond 6    
Verf & penselen  €     10,00   
     
Avond 7    
Lint  x   
Kleine knijpertjes  €       8,00   
Gekleurd papier  x   
     
Avond 8    
Postzegels (20)  €       8,00   
Enveloppen & Briefpapier  €       2,00   
Vouwblaadjes  €       1,00   
   
Totaal  €    436,00   
Totaal exclusief zaalhuur  €   196,00   

	


